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PRoToKoL č.040-068569
Měřeni a hodnoceni obsahu přírodních radionuklidú ve stavebních materiálech.

základní údaie,.

ob]ednavate:
Adresa

Praha s

p,

pobočka ostrava - 0700
U stud a 14
700 30 ostrava _ Zábřeh
000 15 679

čo

číslovzorku Tzús osirava:

UN|LEP s 39 T

DrUh rnateriálu:

cement, Vápno, sádra

expedice

odběru
Dai|]rn odběru:
Daturn při]etí:
Datum rněření
N,4ísto

z a40 21 a32a

zakázka:

1718

Vzorek:

cernent Hran ce a s

Výrobna:
Adresa:

vza4a21

óislo vzorku:

Technický a zkušební ústav stavební

12 a5 2021

23 07 2021
ZekázkelzÚsČB: --23,08 2021
Povoleni k měření a hodnocení obsahu přiíodnich radonukidů Ve stavebních materiá]ech bylo udě]eno TechnickémU a
zk!šebnímu ústavu stavebnímu Praha s p - poboěce Tep]ice RozhodnL]tím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č j.
sUJB/oPZl16533/2008 ze dne 15, 07, 2008 a s o]atnosti na dobu neurčitoLr

výsledek zkoúškyi

Zkouška:

hodnoceni obsahu přílodnich ladionuklidú ve siavebnich materiáleclr
Doporučeni sÚJB 112a17, vzarck by měřen Ve slandardni [,4arne ho nádobě po ustavení Édoaktivni
rovnováhy detekčnímsysiémem ENIS_1 sh vč, 9611, Výrcbce EMPoS, s
o PÉha (scj|tiačni detekior
NaJ/Tl50 x 50 nrnr, McA 1256), ověřený podle Zákona o metroogič 505/1990 sb - ověřovaci list ČN4 č,
1054 Ps_50036_19 z 11, 12 2a19, plalný do 31 12 2021,
odpovědný pracovnik] lng Pavel Rubáš, Ph D iRozhodnUl SÚJB o udelenl opráVnéni ZoZ č, j, sÚJBlaPR/21914l2aft)
Vzorek
pí Soňa Godická (za TZUS oslíava)
N,4isto proVedeni 2koušky: iaboíatoř zkušebny Teplce
VýS]ed ky měřen
Výs ed ky zko!šky se Vzlah uji ke Vzolku, jak by pň]al V n ás ed ujicí tabulce jsou uvedeny sta novené hodnoly
tn a[iivitv měiených pi íodnlch rac o|uk idú a index hmotnostn i áktivilv dlé Whláškv 42Z2a16 sb
N4ěřeni a

ZkUšebnipostup

í

odeblal:
i:

Naměřéná hmotnostní
aktivita ,,a"

přírodní radionuklid

aRa

Re-226

rh 228
K-4o

zkušebnízařizení:

aTh
ax

lndéx hmotnostní aklivity ,,l" (\/ýpočér}

[Bc,ksjl

20!5
13-3
20a i 49

0,20 1 006
=

a

K/

3000 Bq kq]
(Viz § 102

+

a

Rá/

300 Bq kq]

+ a T,]/

VyhláškysÚJBó 42212016sb.)

Použiiépřístroje a nrěřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle painého p]ánL] zkušebny Teplice

Hodnocený vý§ledku:
pob\tovýni mh,nonmi. L])lo použito pla!idlo pod]e ó.2, Dopolučeiís

lnq PaVe Rubáš, Ph D
díž]lelzozzkušebnitech. k speca
]

ůs

ista.

slatulárni zásiupce iedtee podniku

Výtisk č,:1

zásiúp.e Vedouci žkúšebny

Teplice, dne 24. 08,2021

Tenlo píotoko]obsah!]e 1 stranu a WdáVá sev ] výtsku
Prohlášenii Výsiedky zkoušek V tomló proioko u uvedené se Vztalru]i pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazu]ijiné dokum€niy
Bež pisemného souhlasu zkušebni ]aboratořé se nesmiprotokólrePródukovaljinak nežcelý,

p cenlránilaboratoi
Nemancká.14] 37o ]o ČeskéEudé,ov,ce
Bankovnispo]eni Komerčnibénka.Práliá ]
zapšáio V obchodnim re]Stiiku u Méslskél]ó so!d! V Pléze odd,lALx

200 Bq kq

Ťechn.kýa zkUšebni ústéVslavebni Pralra s

vložka7]] c o0o]5679 DlČ c70oo]5679

]

